Pozvánka na 24. mezinárodní
konferenci Hydraulika a pneumatika
12. - 14. 9. 2018, Praha, Česká republika
organizuje

Česká strojnická společnost
odborná sekce Hydraulika a pneumatika
(www.cahp.cz)
Katedra automatizační techniky a řízení
Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
(www.352.vsb.cz)
Partneři

http://ichp.vsb.cz/

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na 24. Mezinárodní konferenci Hydraulika
a pneumatika 2018, která se uskuteční v Praze 1, Novotného lávka 5, ve dnech 12. až 14.
září 2018.
Petr Noskievič a Radim Olšovský
jménem vědeckého a organizačního výboru konference

Zaměření konference
Cílem konference je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji
hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference je vytvoření
příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro
prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací.

Registrace
Přihlášku k účasti na konferenci je možné zaslat elektronicky prostřednictvím formuláře na
webové stránce konference http://ichp.vsb.cz (sekce Registrace účastníků), případně se obraťte
na společnost JASTA, cestovní kancelář s.r.o., Hana Kropíková, tel. +420 602 322 900.

Konferenční poplatek
pro členy ČSS .......................... 5 900 Kč

(zvýhodňující poplatek je určen pro stávající, ale i pro nově přihlášené členy ČSS)
Konferenční poplatky při úhradě do 30.6.2018 (neplatí pro členy ČSS a pro firmy
s platbou za balíček služeb s výstavkou)
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pro zahraniční účastníky ........... 380 EUR
pro ostatní ................................ 8 900 Kč
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V případě přihlášení více pracovníků z jedné firmy činí poplatek:
pro prvního pracovníka ………. 8 900 Kč
pro každého dalšího pracovníka, nečlena ČSS, bude cena nižší o 25% ……….. 6 675 Kč
pro zahraniční účastníky snížení 25% pro další pracovníky představuje částku .. 285 EUR
Pozdější cena registračního poplatku (po 30.6.2018) činí
pro zahraniční účastníky ........... 430 EUR
pro ostatní ................................ 9 900 Kč
Poplatek zahrnuje účast na konferenci, kongresové služby, sborník, uvítací večer ve středu 12.
září 2018, stravování v průběhu konference a společenský večer ve čtvrtek 13. září 2018 v
restauraci Malostranská beseda, Praha 1, Malostranské nám. 21. Ubytování není součástí
konferenčního poplatku. Konferenční poplatek uhradíte prostřednictvím faktury, kterou
obdržíte od společnosti JASTA na základě registrace.

Místo konání konference
Konference se koná v budově Českého svazu VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5, v sále
č. 319, 3. patro.

Konferenční jazyk
Čeština, slovenština, angličtina – v průběhu jednání konference bude zajištěn simultánní
překlad.

Dopravní spojení
Metrem „A“ – výstupní stanice „Staroměstská“, dále jednu zastávku tramvají č. 17, 18 –
výstupní stanice „Karlovy lázně“ nebo 5 minut pěšky Křížovnickou ulicí směr Karlův most.

Předběžný program
Konference bude zahájena 12.září v 18,00 uvítacím večerem v Klubu Lávka , Novotného
Lávka 1. Vlastní přednáškový program bude zahájen 13. září v 9,00 a jednotlivé příspěvky
budou rozděleny do následující sekcí:
 Hydraulické systémy – návrh a aplikace ve výrobních strojích
 Hydraulické systémy v mobilních aplikacích
 Modelování a simulace hydraulických systémů, CFD
Detailní program konference bude zveřejněn později na internetové stránce konference.

Konference je spojena s výstavkou firem:
ARGO HYTOS, s.r.o. Vrchlabí
METAL WORK PNEUMATIC CZ, s.r.o. Sviadnov
HYDAC spol. s r.o., Planá nad Lužnicí

PARKER HANNIFIN Sales CEE s.r.o., Sadská
JIHOSTROJ a.s., Velešín

Další informace
Budou průběžně aktualizovány na internetové stránce konference: http://ichp.vsb.cz.
V případě dalších dotazů kontaktujte:
Česká strojnická společnost - odborná sekce CAHP
Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1, ČR,
Tel.: 221 082 203, mobil: 728 747 242
e-mail: ichp2018@vsb.cz, e-mail: strojspol@csvts.cz
nebo ohledně registrace, ubytování apod.
JASTA, cestovní kancelář s.r.o.
pí. Kropíková Hana
Chudenická 1086/22, 102 00 Praha, ČR
Mobil: 602 322 900
Tel. + Fax: 267 913 943
e-mail: hkropikova@telecom.cz, http://www.jasta.cz
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BOSCH REXROTH, spol. s r.o., Brno
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